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Wijziging ontwerp oversteek Wilhelminalaan
In oktober 2018 is de afsluitende bewonersbijeenkomst geweest over de herinrichting van de
Wilhelminalaan. Daar is een ontwerp gepresenteerd waarop nu een wijziging wordt voorgesteld.
In dit wijkbericht informeren we u daarover.
Korte terugblik

rijden in dit ontwerp op de rijbaan (in plaats van

In de afgelopen periode zijn er vijf

op een fietsstrook) maar dan op een volledig

bewonersbijeenkomsten georganiseerd over de

rood vlak en een verlengd plateau. Fietsers

voorgenomen herinrichting van de

kunnen in die situatie voorsorteren, het rode

Wilheminalaan. De laatste bijeenkomst was in

asfalt attendeert automobilisten op fietsers op

oktober 2018. Daarin is uitgebreid stilgestaan bij

de rijbaan en daar hun snelheid op aan te

het ontwerp van de oversteek voor fietsers en

passen. Deze situatie past ook bij een 30

voetgangers naast het spoorviaduct. Een aantal

km/uur-gebied waarbij wordt uitgegaan van

aanwezigen was niet enthousiast over dit

menging van langzaam verkeer met autoverkeer.

ontwerp omdat het niet voorziet in voorrang
voor overstekende fietsers en voetgangers.

Start uitvoering

Daarmee lijkt het volgens hen sterk op de

De werkzaamheden voor de herinrichting starten

huidige oversteek die juist veiliger gemaakt zou

binnenkort. Daarover ontvangt u nog nader

moeten worden. De vertegenwoordiger van de

bericht. De uitvoering voor het werk ter plaatse

Fietsersbond stelde toen een andere oplossing

van de oversteek naast het spoorviaduct staat

voor. Toegezegd werd die te bekijken.

gepland voor oktober.

Nieuw ontwerp oversteek

Vervolg

Die oplossing is inmiddels ontworpen,

De voorkeur van de gemeente gaat nu uit naar

verkeerskundig beoordeeld en ook door

realisatie van het aangepaste ontwerp. Maar

instanties als politie en andere hulpdiensten

voordat we daartoe overgaan wil de gemeente u

beoordeeld en akkoord bevonden.

graag de gelegenheid geven te reageren. Op

We zijn van mening dat er met dit ontwerp voor

basis van de reacties die we ontvangen kunnen

een belangrijk deel tegemoetgekomen wordt aan

we een afgewogen besluit nemen over realisatie

wensen die bewoners op dit punt hebben.

van het aangepaste ontwerp dan wel van het

Op de achterzijde van dit wijkbericht vindt u een

ontwerp zoals gepresenteerd in oktober 2018.

schets van het ontwerp zoals dat in oktober is

Over dat besluit wordt u opnieuw via een

gepresenteerd én een schets van het aangepaste

wijkbericht geïnformeerd.

ontwerp.
Uw reacties kunt u uiterlijk 26 juli 2019 mailen
De aangepaste schets heeft de voorkeur van de

naar: Lru.realisatie@utrecht.nl

gemeente. Fietsers vanuit de richting Vleuten

Verspreidingsgebied:
Wilhelminalaan, Le Parc en Gouden Koetslaan (gedeeltelijk)

Utrecht.nl

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

met projectleider John Korssen van de gemeente

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Vleuten-De

Utrecht, via telefoon nummer 14 030.

Meern, Dorpsplein 1, Vleuten, of via

Zie ook: www.utrecht.nl/wilhelminalaan

telefoonnummer 14 030.

